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The aim of this study is to compare motivation,  فراشناخت و تنظیم هیجان ریاضی،هدف پژوهش حاضر مقایسۀ انگیزش
metacognitive and mathematic emotion regulation in
normal and mathematically anxious students. This  روش پژوهش.در دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی و عادی است
research is applied in terms of purpose and comparative in . مقایسهای است،برحسب هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطالعات
terms of data collection. The statistical population includes جامعۀ آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر پایۀ پنجم مدارس عادی
all fifth grade students of state schools in Lahijan in 2017–
2018, which was 580 people. The sampling method was  نفر و روش نمونهگیری580  و شامل1397-1398 الهیجان در سال
counting sampling and using the mathematical anxiety  غربالگری روی، با استفاده از مقیاس اضطراب ریاضی.تمامشمار است
scale, a screening was performed on the student. Based on
 نفر از142 ،دانشآموزان صورت گرفت و براساس نمرۀ برش این مقیاس
the cut score of this scale, 142 students who obtained the
lowest and highest scores were classified in two equal  در دو گروه،دانشآموزانی که کمترین و بیشترین نمره را کسب کردند
groups as mathematically anxious and normal. The main  ابزارهای اصلی این.مساوی دارای اضطراب ریاضی و عادی قرار گرفتند
instruments of this study are Children’s Emotion
Regulation Scale in Mathematics (CERS-M), Corter  انگیزش،)CERS-M(  مقیاس تنظیم هیجان ریاضی کودکان،پژوهش
Mathematical Motivation Questionnaire (CMMQ), ) و ابزارهایMAMQ(  فراشناخت ریاضی،)CMMQ( ریاضی
Metacognitive Ability in Mathematics Questionnaire  مقیاس اختالل،)MASC( تشخیصی شامل اضطراب ریاضی کودکان
(MAMQ), and diagnostic instruments including
Mathematics Anxiety Scale for Children (MASC), Tabrizi )RPM( ) و ماتریسهای پیشروندۀ ریونTMDS( ریاضی تبریزی
Mathematical Disorder Scale (TMDS) and Raven t ) و آزمونMANOVA(  دادهها با روشهای آماری مانوا.است
Progressive Matrices (RPM). Data were analyzed using
 نتایج نشان داد گروه. تجزیه و تحلیل شدندSPSS مستقل در نرمافزار
SPSS software, MANOVA statistical methods and
independent T-test. The results showed that the group with دارای اضطراب ریاضی در هر سه متغیر نمرۀ کمتری کسب کردهاند
mathematical anxiety scored lower in all three variable)  در مؤلفۀ انگیزش در بعد فراشناخت و، همچنین دو گروه.)P<0/05(
p<0.05). In addition, there was no significant difference
between the two groups in the motivation component in کمکخواهی و حفظ توجه و تمرکز در مقیاس تنظیم هیجان تفاوت
metacognition and help-seeking and maintaining attention ، بهطورکلی با توجه به اهمیت متغیرهای فراشناختی.معناداری ندارند
and concentration in the CERS-M. Generally, Due to the  آموزش در این،انگیزشی و هیجانی در اضطراب ریاضی دانشآموزان
importance of metacognitive, motivational and emotive
.زمینه ضروری بهنظر میرسد
variables in students’ mathematical anxiety, special
attention in this field is essential in education.
 دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی و عادی شهر:واژههای کلیدی
Keywords: Students with Mathematical Anxiety, Normal
. تنظیم هیجان ریاضی، فراشناخت ریاضی، انگیزش ریاضی،الهیجان
Students, Mathematical Motivation, Metacognitive
Mathematics, Mathematic Emotion Regulation.
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مقدمه
اضطراب ریاضی 1یکی از هیجانهای تحصیلی است که تأثیر عمیقی بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد و
در معنای احساس بدبینی ،دلهره و افزایش واکنش فیزیولوژیک ،هنگامیکه افراد با ریاضیات سروکار دارند،
تعریف شده است (پیچتر ،میچر ،مارت مارسکویچویلی ،وایمر و پاپوسکی .)2017 ،اضطراب ریاضی پدیدهای
جهانی و بسیار شایع است .میزان شیوع آن در دانشجویان دانشگاه  11درصد و در جمعیت عمومی  17درصد
است (اسکاگلند ،استرگرین ،وستفیل و تریفو .)2019 ،بسیاری از دانشآموزان در مدرسه اضطراب ریاضی و
بیعالقگی به ریاضیات را تجربه میکنند (شیشیگیو .)2018 ،اضطراب ریاضی بهطور ویژه میتواند میزان
حواسپرتی و هجوم افکار نامربوط را به ذهن افزایش دهد و با ایجاد اختالل در ساختارهای ذهنی و فرایندهای
پردازش اطالعات ،موجب تحریف ادراک افراد از پدیدهها و مقولههای ریاضی شود (ترابی ،محمدیفر ،خسروی،
شایان و محمدجانی .)1392 ،همچنین این اضطراب اغلب سبب اجتناب از ریاضی و شرایط مرتبط با ریاضی
میشود (چانگ و بیلوک .)2016 ،درمجموع پیامدهای منفی اضطراب ریاضی عبارتاند از :عملکرد ضعیف در
آزمونهای استاندارد ریاضی و مشکل اساسی در حل مسئلۀ ریاضی (همبر ،)1990 ،عملکرد ضعیف در بخش
استدالل عددی (نونز-پینا ،سوایرز-پلیچونی و بونو ،)2013 ،و همچنین کاهش کارایی در حل مسائل سادۀ
ریاضی و مشکل در پردازش عددی (مالونی ،ریسکو ،انصاری و فوگلسانگ2010 ،؛ مالونی ،انصاری و فوگلسانگ،
 .)2011رابطۀ اضطراب ریاضی با عملکرد تحصیلی در پژوهشهای بسیاری مطالعه شده است .شینگ ()2017
رابطۀ طولی بین اضطراب ریاضی و عملکرد ریاضی را در  246کودک چینی از کالس دوم تا سوم بررسی کرد.
نتایج نشان داد اضطراب ریاضی ،سهم خاصی در عملکرد ریاضی دارد که مستقل از هوش غیرکالمی ،حافظۀ
کاری ،مهارتهای عددی ،اضطراب عمومی و امتحان است .افراد مبتال به اضطراب باالی ریاضی ممکن است
پاسخهای فیزیولوژیکی خود را به این رشته ،معادل نگرش منفی درنظر بگیرند .در این راستا ،همبر ()1990
همبستگی منفی بین لذتبردن از ریاضی ،اعتماد به خود در ریاضیات ،خودپندارۀ ریاضی ،سودمندی ریاضی،
نگرش به معلمان ریاضی و انگیزۀ ریاضی را عنوان کرده است.
پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی نهتنها از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطالعات تأثیر
میپذیرد ،بلکه به عوامل انگیزشی از جمله باورها ،نگرشها ،ارزشها و اضطرابها نیز مربوط میشود (رضویه،
صیف و طاهری .)1384 ،انگیزش فرایندی است که طی آن ،فعالیت هدفمحور برانگیخته و حفظ میشود
(حسنزاده و مهدینژاد گرجی .)1395 ،انگیزۀ درونی در مطالعۀ ریاضیات با لذت فکری برای حل مسائل که
مستقل از هرگونه پاداش بیرونی است ،مرتبط است (ابراموویچ ،گرینشپان و میلیگان .)2019 ،افزایش انگیزۀ
دانشآموزان در کالس ،موضوع مهمی برای معلمان است ،بهویژه هنگامیکه پیشرفت ریاضی با انگیزه و رفتار
ریاضی دانشآموزان در ارتباط باشد (علی و حسن .)2019 ،مطابق گفتۀ وانگ و هان ( )2017که به بررسی
اضطراب ریاضی و انگیزۀ ریاضی پرداختند ،برای کودکانی که از انگیزۀ ریاضی کم برخوردار هستند ،افزایش
1. mathematic anxiety
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سطح اضطراب ریاضی با عملکرد ضعیف همراه است .برای کودکانی که انگیزۀ ریاضی زیادی دارند ،رابطۀ
اضطراب ریاضی و عملکرد ،شبیه به نمودار Uشکل معکوس است .سطح اضطراب با عملکرد افزایش مییابد
تا اینکه به اوج میرسد .هنگامیکه سطح اضطراب از این اوج باالتر میرود ،عملکرد ریاضی کاهش پیدا میکند.
ما و زو ( )2004و نیز گوندرسون ،پارک ،مالونی ،بیلوک و لوین ( )2018شواهدی یافتند که نشان میدهد
مهارتهای ضعیف و موفقیتهای سطح پایین ریاضیات ،تأثیرات سوئی بر میزان خودکارآمدی دانشآموزان
دارد و موجب ایجاد اضطراب ریاضی در آنها میشود .براساس مطالعات ،ارتقای توانمندیهای فراشناختی 1و
آگاهیهای راهبردی ،2خودکارآمدی 3را افزایش میدهد (تیان ،یای فانگ و جیانگ لی )2018 ،و خودکارآمدی
در یادگیری ریاضی نیز بهنوبۀ خود بر فعالیتهای انگیزشی دانشآموزان مانند تالش ،استقامت و کمک به
انگیزۀ درونی در یادگیری ریاضی تأثیر میگذارد (اسکالویک ،فریدریک و کالسن .)2015 ،درواقع مهارتهای
فراشناختی به دانشآموزان کمک میکند خودمسئولیتی ،خود هدایتگری و خودتنظیمی داشته باشند و از فرایند
یادگیری خود در زمان یادگیریهای راهبردی آگاه باشند (لگلت .)2016 ،خودتنظیمی یکی از مؤلفههای
فراشناخت است که به فعالیتهای اجرایی مرکزی اشاره دارد و برنامهریزی ،جهتدهی و ارزیابی رفتار را
دربرمیگیرد .شواهد موجود در خصوص تحول مهارتهای خودتنظیمی نشان میدهد افزایش مشخصی از
اواسط کودکی تا نوجوانی به چشم میخورد (پرفکت و شوارتز.)1396 ،
نقش فراشناخت در حوزههایی مانند ریاضیات در مطالعات پیشین کامالً تأیید شده است (دیسوئیت ،رایرز
و بایس .)2001 ،اصطالح فراشناخت را فالول ( )1976برای اولین بار ارائه کرد و آن را دانش فرد در خصوص
فرایندهای شناختی خود یا هر چیز وابسته به آنها مثل آن دسته از ویژگیهای اطالعات و دادهها که با یادگیری
در ارتباط هستند ،تعریف کرد .الگوی فالول )1979( 4از فراشناخت شامل دانش فراشناختی ،5تجربۀ فراشناختی6
و اهداف یا راهبردها 7است و طبقۀ دانش خود شامل فرد ،تکلیف و راهبرد است .در بحث ریاضیات ،دانش
فراشناختی به فرایندهای ریاضی و تکنیکهای دانشآموزان و ایدههای آنها درمورد ماهیت ریاضیات اشاره
دارد (اوزسوی .)2011 ،درحالیکه دانش فراشناخت برای یادگیری ریاضی اهمیت دارد ،مهارتهای نظارت،
تأمل و ارزیابی نیز به همان اندازه مهم هستند ،اما کودکان خردسال و کودکان سنین باالتر بهطور خاصی در
این نوع نظارت و ارزیابی ضعف دارند که به عملکرد ضعیف آنها در ریاضیات میانجامد (الکرین.)1396 ،
گاروفالو و لستر ( )1985معتقدند کودکان نظارت و ارزیابی را مؤلفههایی ضروری در ریاضیات نمیبینند یا به
بیان شونفیلد ( )1999کودکان بهجای داشتن یک دید کلی به ریاضیات ،آن را مرحلهمرحله میبینند .فرایندهای
فراشناختی نظیر نظارت و برنامهریزی میتواند در زمینۀ حل مسئلۀ ریاضی کامالً سودمند باشد .بااینحال ،اگر
1. ability metacognitive
2. strategic awareness
3. efficacy
4. Flavell
5. metacognitive knowledge
6. metacognitive experience
7. goals or strategies
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فرایندهایی نظیر خودنظارتی یا ارزیابی راهبردها منفی باشد یا به افکار متمرکز بر اضطراب سوق داده شوند،
پردازش فراشناختی میتواند بهشدت به نتایج منفی منجر شود (لجی و لوکر .)2009 ،بین حل مسئلۀ ریاضی و
فراشناخت و همچنین بین اضطراب و فراشناخت ،حداقل در حوزۀ پردازش کالمی پیوندی وجود دارد (اورسون،
اسمدالکا و توبیاس1994 ،؛ لوکانجلی ،کوی و بوسکو .)1997 ،افراد دارای توانمندی فراشناختی زیاد که سطح
اضطراب ریاضی باالیی دارند ،دقت کمتری دارند .این افراد برای پایاندادن به تکلیف اضطرابآور ،سعی در
حل هرچه سریعتر مشکل دارند .اضطراب کم و فراشناخت زیاد احتماالً سبب استفادۀ بیشتر از چککردن و
نظارت بر رفتارها ،راهبردها و ارزیابیهای دقیق میشود و بنابراین زمان واکنش را طوالنیتر میکند (اشکرافت،
کراس و هپکو .)2007 ،هافمن و اسپارتاریو ( )2008نیز اظهار داشتند دانش فراشناختی با یادگیری رابطۀ مثبت
دارد و دانشآموزانی که راهبردهای فراشناختی را میدانند ،کمتر اضطراب دارند و در حل مسئله موفقتر هستند.
نگرش دانشآموزان به ریاضیات و همچنین دانش ریاضی آنها ،ساختار ذهنی درک ریاضی را در کالس درس
تشکیل میدهد و تفاوتهای کوچک در دانش و باورها موجب تجربههای متفاوت هیجانی مانند خشم یا
اضطراب با پیامدهای متفاوت رفتاری میشود .پس هیجانها میتوانند پیشبینیکنندۀ مهم خودتنظیمی و
موفقیت دانشآموزان باشند (احمد ،مینارتس ،واندرورف و کایپر.)2013 ،
هیجانها تأثیر زیادی بر انگیزش ،عملکرد ،رشد ،هویت و سالمتی دانشآموزان دارند (پکران.)2006 ،
هیجان بر میزان منابع شناختی موجود ،انگیزۀ درونی و بیرونی برای یادگیری ،نوع راهبردهای یادگیری و رشد
مهارتهای خودتنظیمی ،و ابعاد شناختی تأثیر میگذارد (هانین ،گریگور ،میکوالیژاک ،فانتینی-هاول ،و وان
نیوونهون .)2017 ،کودکان هیجانهای زیادی را در مدرسه تجربه میکنند .هیجانهای اجتماعی وابسته به
موقعیت هستند؛ بنابراین قابلتغییرند ،زیرا موقعیتها تغییر میکنند (مکلم .)1395 ،هیجانهای مثبت به
دانشآموزان کمک میکند تا عالقۀ خود را به یادگیری در طول زمان حفظ کنند (یان و گولیانگ )2007 ،و
استفاده از راهبردهای یادگیری انعطافپذیر و خالقانه ،پردازش عمیق شناختی و رفتارهای خودتنظیمی را تقویت
کنند .در مقابل ،هیجانهای منفی با استفاده از راهبردهای انعطافناپذیر سبب پردازش شناختی سطحی میشوند
(گوتز ،بیج ،لوتکه و هال2013 ،؛ پکران .)2006 ،نکتۀ مهمی که شاید کمتر به آن توجه شده باشد این است
که هیجانهای مثبت ممکن است بر پیشرفت تحصیلی اثر منفی و هیجانهای منفی بر آن اثر مثبت بگذارند
(ترنر و شاللرت .)2001 ،دلیل این اثر آن است که هیجانهای مربوط به برانگیختگی مثبت زیاد موجب رضایت
از خود میشود و هیجانهای منفی میتواند با تبدیل فشار به یک نیروی انگیزشی ،انگیزۀ یادگیری را بهبود
بخشد (وانگ و هان.)2017 ،
تنظیم هیجان بهمعنای تالشهای هوشیار و ناهوشیار افراد است که برای تأثیرگذاری بر نحوۀ بیان و
تجربۀ هیجانهایشان انجام میدهند (گراس ،پکران ،هارلی و تاکسر .)2015 ،تنظیم هیجان براساس اهداف و
عملکرد طبقهبندی میشود و یکی از فرایندهای گسترده و تأثیرگذار و خط اتصال شناخت و هیجان است (کول،
 .)2009اگر یادگیری به ارتباط بین احساسات هیجانی و شناخت و عملکرد ناسازگارانه منجر شود ،طرحوارههای
هیجانی غیرانطباقی میشوند و ممکن است به فرد آسیب روانی وارد کنند (ایزارد و همکاران .)2008 ،اضطراب
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اثرگذارترین هیجان منفی در زمینۀ آموزش است .اضطراب ریاضی موجب کاهش سرعت خواندن و همچنین
اشتباه در انجامدادن تکلیف میشود .مطالعات اخیر نشان میدهد فراموشی فرایندهای شناختی محتوای ریاضی
ناشی از اضطراب ریاضی است (اشکرافت و همکاران .)2007 ،راهبردهای مناسب تنظیم هیجانی موجب کمک
به دانشآموزان و دانشجویان برای اثبات مهارتها و دانش واقعی آنان در موقعیتهای تحصیلی میشوند
(دیکر-گانبی ،پرایس ،اولتمان ،و شوتز.)2009 ،
درمجموع ،با توجه به اینکه تجارب هیجانی منفی موجب افت محسوس عملکرد در حوزههای گوناگون
شناختی ،ادراکی ،عاطفی ،هیجانی و اجتماعی میشود ،کمک به دانشآموزان برای تنظیم هیجان ،اهمیت بسیار
زیادی دارد .از طرفی تفکر ریاضی پشتوانهای برای علوم ،فناوری و توسعۀ اقتصادی است .براساس شواهد،
اضطراب ریاضی در سالهای اولیۀ تحصیل شکل میگیرد و صدمات جبرانناپذیری به موفقیت تحصیلی
دانشآموزان وارد میکند که عوامل فراشناختی و هیجانی بهخاطر انگیزش یادگیری ،تأثیر بسیار زیادی بر این
فرایند دارند .میتوان گفت با بهبود راهبردهای فراشناختی و بازسازی نظام باورها و ایجاد هیجانهای مثبت در
زمینۀ ریاضیات ،وضعیت تحصیلی دانشآموزان ارتقا مییابد .با توجه به اهمیت این موضوع و بهدلیل خأل
پژوهشها در این زمینه و کاربرد نتایج این پژوهش در مراکز آموزشی ،این پژوهش به این سؤال پاسخ میدهد
که آیا بین دانشآموزان دارای اضطراب ریاضی و دانشآموزان بدون اضطراب ریاضی ،در فراشناخت ،انگیزش
و هیجان در حوزۀ ریاضیات ،تفاوتی وجود دارد.

روششناسی
طرح پژوهش ،جامعه ،نمونه و روش اجرا
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری دادهها مقایسهای است .جامعۀ آماری آن شامل تمامی
دانشآموزان دختر پایۀ پنجم مدارس عادی شهرستان الهیجان در سال تحصیلی  1397-1398است که
براساس آمار 580 ،نفر هستند .روش نمونهگیری تمامشمار است .براساس مقیاس اضطراب ریاضی ،از بین 524
پرسشنامه که دانشآموزان بهطور کامل پاسخ دادند ،غربالگری صورت گرفت و  142نمرۀ دو طیف انتهایی
مقیاس یعنی بیشترین و کمترین نمرهها انتخاب شدند و در دو گروه دارای اضطراب و عادی برای انجام پژوهش
قرار گرفتند که تعداد اعضای هر گروه  71نفر بود .در این پژوهش ،متغیر مستقل اضطراب ریاضی در دو سطح
مضطرب و عادی است و متغیرهای وابسته عبارتاند از :انگیزش ریاضی ،فراشناخت ریاضی و تنظیم هیجان
ریاضی.
بهمنظور اجرای پژوهش ،ابتدا با استفاده از مقیاس اضطراب ریاضی کودکان چیو و هنری( ،)1990غربالگری
روی همۀ دانشآموزان انجام گرفت که  524نفر طی روزهای حضور محقق در مدرسه حاضر بودند و پرسشنامهها
را بهطور کامل پاسخ دادند .مالک ورود به پژوهش ،نداشتن اختالل ریاضی و مشکالت جسمی و روانی براساس
پروندۀ بهداشتی دانشآموز و داشتن بهرۀ هوشی بیشتر از  90بود .بررسیها نشان داد مشکل جسمی و روانی خاصی
که مانع تحصیل دانشآموز شود وجود ندارد ،اما براساس مقیاس اختالل ریاضی تبریزی 89 ،نفر از پژوهش کنار
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گذاشته شدند و از  435نفر باقیمانده براساس نمرۀ برش مقیاس اضطراب ریاضی  72نفر ( 16/5درصد) که کمترین
نمره را کسب کرده بودند ،بهعنوان گروه عادی و از  196نفر ( 45درصد) که دارای اضطراب متوسط به باالبودند72 ،
نفر هم بهعنوان گروه پراضطراب انتخاب شدند ،سپس با استفاده از آزمون هوشی ریون ،یک نفر از هر گروه که
دارای هوش مرزی بودند از پژوهش حذف شدند و بقیۀ دانشآموزان نیز با استفاده از بهرۀ هوشی همتاسازی شدند.
درنهایت دو گروه  71نفری برای اجرای دیگر پرسشنامهها (تنظیم هیجان ،انگیزش ریاضی و فراشناخت ریاضی)
انتخاب شدند .همچنین دادن اطالعات نسبی درمورد هدف تحقیق ،دعوت به همکاری برای پاسخگویی به سؤاالت
و اطمیناندادن به آنها درمورد محرمانهماندن نمرۀ هوشبهرشان از موارد انجامشده در زمینۀ رعایت اصول اخالقی
در این پژوهش بود.

ابزارهای تشخیصی
 -1پرسشنامۀ استاندارد اضطراب ریاضی کودکان :)MASC( 1چیو و هنری ( )1990این پرسشنامه
را برای درجهبندی اضطراب ریاضی کودکان پایههای چهارم تا هشتم بهکار گرفتند .پرسشنامه متشکل از 22
عبارت کوتاه است که فعالیتهای مرتبط با ریاضی را تشریح میکند .آزمودنی میزان اضطراب خود را در هریک
از موقعیتها براساس مقیاس لیکرت ( =1هیچ= 2 ،کم=3 ،زیاد =4 ،بسیار زیاد) عالمت میزند .در این پرسشنامه
نمرۀ حداقل  ،22نمرۀ حداکثر  88و نمرۀ متوسط  44است .دامنۀ نمرات هم عبارتاند از :الف -بین  22تا :29
اضطراب اندک؛ ب -بین  29تا  :58اضطراب متوسط؛ و ج -بیشتر از  :58اضطراب زیاد .این پرسشنامه ،اضطراب
ریاضی را در چهار بعد اضطراب یادگیری ریاضی ،اضطراب حل مسئلۀ ریاضی ،اضطراب معلم ریاضی و اضطراب
امتحان ریاضی میسنجد .امیری ( )1393پایایی پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ  0/84گزارش کرد .او
برای تعیین روایی محتوا و تأیید اینکه آیا سؤاالت و گویههای پرسشنامه برای سنجیدن اهداف مورد نظر
مناسب هستند یا خیر ،از دیدگاههای استاد راهنما و چند نفر از متخصصان این حوزه استفاده کرد .شایان ذکر
است مطابق نمرۀ برش این مقیاس ،نمرات کمتر از  29بهعنوان گروه بدون اضطراب و نمرات  44تا  88بهعنوان
گروه دارای ریاضی انتخاب شدند.
2
 -2چکلیست استاندارد اختالل ریاضی تبریزی ( :)TMDSاین پرسشنامه که توسط تبریزی
اعتباریابی شد ،از بخشهای زیر تشکیلشده است :کودکی تا سهسالگی  50سؤال ،سه تا ششسالگی  37سؤال،
پایۀ اول دبستان  40سؤال ،پایۀ دوم  40سؤال ،پایۀ سوم  57سؤال ،پایۀ چهارم  38سؤال و پایۀ پنجم 45
سؤال .نمرهگذاری این پرسشنامه بهصورت بلی =  1و خیر = صفر است که به بلی نمرۀ  1و به خیر نمرۀ صفر
تعلق میگیرد .هرچه نمرۀ کسبشده بیشتر باشد ،اختالل ریاضی کمتر است .این چکلیست را آموزگار
دانشآموز تکمیل میکند .دانشآموزانی که کمتر از  50درصد مفاد این پرسشنامه را کسب کرده باشند ،دارای
اختالل ریاضی تشخیص داده میشوند .ضریب اعتبار این آزمون با آزمون موازی  0/96بهدست آمد .روایی
)1. Mathematics Anxiety Scale for Children (MASC
)2. Tabrizi Mathematical Disorder Scale (TMDS
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محتوایی آن توسط متخصصان این حوزه سنجش شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ باالتر از  0/7گزارش شد
(تبریزی.)1389 ،
 -3ماتریسهای پیشروندۀ ریون :)RPM( 1این آزمون توسط ریون برای سنجش رشد ذهنی در
سال  1938در انگلستان ساخته شد .آزمون شامل  60آیکن تصویر یا ماتریس پیشرونده است .فرم دوم (سیاه
و سفید) این آزمون برای سنجش هوش در سنین  5تا  65سال است ،ولی بهترین کارکرد را بین سنین  9تا
 18سال دارد .این آزمون ناوابسته به فرهنگ ،و دارای  60آیتم ( 5سری  12تایی) است .ضریب همسانی درونی
این آزمون با میانگین  0/90و ضریب پایایی بازآزمایی با میانگین  0/82برازش شده است .در پژوهش رحمانی
( ،)1386پایایی بازآزمایی  0/91و همسانی درونی سؤاالت  0/82بهدست آمد .روایی مالکی آزمون با آزمون
هوشی وکسلر بزرگساالن  0/73گزارش شد.

ابزارهای اصلی
 -1مقیاس تنظیم هیجان ریاضی کودکان :)CERS-M( 2مقیاس تنظیم هیجان کودکان در
ریاضیات ،یک مقیاس خودگزارشی است که توسط هانین و همکاران ( )2017ابداع شده است .این مقیاس
راهبردهای تنظیم هیجانها را که دانشآموزان پایههای باالتر ابتدایی برای مدیریت هیجان در حل مسئلۀ
ریاضی استفاده میکنند ،ارزیابی میکند .شش راهبرد این مقیاس عبارتاند از :انتخاب وضعیت ،اصالح وضعیت،
استقرار توجه ،تغییر شناختی ،اصالح پاسخ و بیان هیجانی .هر گروه شامل دو راهبرد عملکردی و ناکارآمد است.
از دانشآموزان خواسته میشود تا در مقیاس لیکرت چهاردرجهای ( =1هرگز= 2 ،گاهی=3 ،بیشتر اوقات=4 ،
تقریباً همیشه) پیشبینی کنند تا چه اندازه بیانگر رفتار آنها در حل مسئلۀ ریاضی است .همسانی داخلی نمرۀ
کل خردهمقیاسها  α =0/82است .همچنین شایان ذکر است که  43دانشآموز در یک مطالعۀ پایلوت که
هدف آن اطمینان از وضوح و درک سؤالهای پرسشنامه بود شرکت داشتند .قابلیت اطمینان از طریق آزمون-
بازآزمون در فاصلۀ سهماهه اندازهگیری شد و نتایج رضایتبخش بود (محدودۀ پیرسون  0/39تا  0/63و 1
( )P < 0/00هانین و همکاران .)2017 ،مؤلفههای مقیاس عبارتاند از :بیان هیجانی (سؤاالت  2 ،1و ،)3
خودمتقاعدسازی مطلوب (سؤاالت  5 ،4و  ،)6خودگویی منفی (سؤاالت  8 ،7و  ،)9کمکخواهی (سؤاالت ،10
 11و  ،)12آرامش توجه مختصر( 3سؤاالت  14 ،13و  )15و اجتناب ناکارآمد (سؤاالت  17 ،16و .)18
این پرسشنامه برای اولین بار در ایران ،در این مطالعه استفاده شد .نسخۀ اصلی آن به زبان فرانسه بود که
ابتدا توسط دو کارشناس زبان فرانسه ترجمه و بازترجمه شد و روایی آن توسط سه نفر از استادان روانشناسی
و ادبیات فارسی تأیید شد .همچنین برای تعیین پایایی ،روی یک نمونۀ  70نفری از دانشآموزان اجرا شد که
آلفای کرونباخ آن مطلوب بود و عدد  0/71بهدست آمد .مقادیر آلفای کرونباخ مؤلفهها عبارت است از :بیان
)1. Raven’s Progressive Matrices (RPM
)2. Children’s Emotion Regulation Scale in Mathematics (CERS-M
3. brief attentional relaxation
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هیجانی  ،0/7خودمتقاعدسازی مطلوب  ،0/5خودگویی منفی  ،0/4کمکخواهی  ،0/6آرامش توجه مختصر 0/5
و اجتناب ناکارآمد .0/6
 -2پرسشنامۀ انگیزش ریاضی کورتر  :)2005( )CMMQ( 1این پرسشنامه که آن را عالقه به
ریاضی 2نیز مینامند ،شامل  18ماده و  3خردهمقیاس میشود .این خردهمقیاسها عبارتاند از :عالقه به ریاضی،
عزتنفس ریاضی و انگیزش درونی .مادههای  1تا  10مربوط به خردهمقیاس عالقه به ریاضی است و بهصورت
اصالً= ،1خیلی کم=2؛ کم =3؛ زیاد =4؛ خیلی زیاد = 5نمرهگذاری میشود .در این خردهمقیاس ،کمترین نمره
 10و بیشترین نمره  50است .مادههای  11تا  15مربوط به خردهمقیاس عزتنفس ریاضی است و بهصورت
اصالً موافق نیستم =1؛ کمی موافقم =2؛ موافقم =3؛ کامالً موافقم = 4نمرهگذاری میشود .کمترین نمره در
این خردهمقیاس  5و بیشترین نمره  20است .مادههای  16تا  18مربوط به خردهمقیاس انگیزش درونی است
و نمرهگذاری آن مانند خردهمقیاس عزتنفس ریاضی در لیکرت چهاردرجهای صورت میگیرد .ضریب همسانی
درونی خردهمقیاسهای عالقه به ریاضی ،انگیزش درونی و عزتنفس ریاضی بهترتیب  0/78 ،0/87و 0/86
گزارش شده است .همچنین ضریب پایایی خردهمقیاسها با روش آلفای کرونباخ  0/83بهدست آمد (اوم ،کورتر
و تاتوسکا 2005 ،3به نقل از نعمتی و نوری.)1388 ،
 -3پرسشنامۀ سنجش و ارزیابی مهارتهای فراشناخت ریاضی )MAMQ( 4پانورا و
فیلیپو ( :)2007این پرسشنامۀ  30سؤالی از چهار عامل خودپندارۀ ریاضی ،خودتنظیمی ،راهکارهای
فراشناختی و انگیزش تشکیل شده است .پاسخها بهصورت پنجدرجهای لیکرت از صفر تا  4نمرهدهی میشود.
چنانچه فرد رفتار مورد نظر را در انجامدادن تکالیف درسی همیشه دارد نمرۀ  4و در غیر این صورت نمرۀ صفر
میگیرد و برای درجهبندیهای بینابین ،اعداد  2 ،1و  3پیشبینی شده است .میانگین در این آزمون  2/5است
و کسب نمرۀ  2/5یا بیشتر بر داشتن مهارتهای فراشناختی در ریاضی داللت دارد .در ایران ،پایایی این آزمون
با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/86 ،گزارش شده است .همچنین روایی این پرسشنامه به روش تحلیلعاملی
تأییدی بررسی شده و مناسب گزارش شده است (عابدی ،قادری نجفآبادی ،شوشتری و گلشنی.)1391 ،
در این بخش ،جدولهای مربوط به یافتههای جمعیتشناختی ،توصیفی ،استنباطی و تجزیه و تحلیل آنها
که با روشهای آماری مانوا و آزمون  tمستقل با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شده ارائه میشود.

یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی

)1. Corter Mathematical Motivation Questionnaire (CMMQ
2. interest in mathematics
3. Um, E.K., Corter, J.E., & Tatsuoka, k.
)4. Metacognitive Ability in Mathematics Questionnaire (MAMQ
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جدول  -1یافتههای جمعیتشناختی

سن

شاخص
آماری

تعداد

درصد

گروهها
 10سال

بدون اضطراب ریاضی
با اضطراب ریاضی
بدون اضطراب ریاضی
با اضطراب ریاضی
بدون اضطراب ریاضی
با اضطراب ریاضی
بدون اضطراب ریاضی
با اضطراب ریاضی
بدون اضطراب ریاضی
با اضطراب ریاضی
بدون اضطراب ریاضی
با اضطراب ریاضی
بدون اضطراب ریاضی
با اضطراب ریاضی

6
6
50
50
15
15
42
42
26
26
2
2
1
1

4/23
4/23
35/21
35/21
10/56
10/56
29/58
29/58
18/23
18/23
1/44
1/44
0/67
0/67

متوسط
90-109
باهوش
110-129
پرهوش
130-149

بدون اضطراب ریاضی
با اضطراب ریاضی
بدون اضطراب ریاضی
با اضطراب ریاضی
بدون اضطراب ریاضی
با اضطراب ریاضی

11
11
52
52
8
8

7/75
7/75
36/62
36/62
5/63
5/63

 11سال

 12سال

ترتیب تولد

اول
دوم

بهرۀ هوشی

سوم
چهارم

ب) توصیف شاخصها
جدول  .2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها
انگیزش ریاضی
فراشناخت ریاضی
تنظیم هیجان
ریاضی

گروهها
بدون نشانههای اضطراب
با نشانههای اضطراب
بدون نشانههای اضطراب
با نشانههای اضطراب
بدون نشانههای اضطراب
با نشانههای اضطراب

میانگین
6/63
2/74
83/45
41/74
65/74
40/12

انحراف
استاندارد
1/00
1/05
8/25
8/30
3/74
3/91

حد
پایین
5
1
65
25
49
34

حد باال

K-S

8
5
99
59
67
51

0/800
0/476
0/600
0/786
0/709
0/737

سطح
معناداری
0/544
0/476
0/864
0/566
0/696
0/650

با توجه به جدول  ،2میانگین گروه بدون اضطراب ریاضی در سه متغیر انگیزش ،فراشناخت و تنظیم هیجان
ریاضی بیشتر از گروه بااضطراب است .همچنین معنادارنبودن آمارۀ کولموگروف اسمیرنف در هر سه متغیر
نشاندهندۀ توزیع نرمال در دو گروه است.

مقایسۀ انگیزش ،فراشناخت و تنظیم...

192

ج) آزمون فرضیهها
جدول  -3نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسۀ دو گروه در متغیرهای پژوهش
متغیر

F

سطح
معناداری

t

درجۀ
آزادی

Sig.
)(2-tailed

اختالف
میانگین

مجذور اتا

انگیزش ریاضی
فراشناخت ریاضی
تنظیم هیجان

1/927
0/098
0/608

0/167
0/754
0/437

32/066
30/002
23/98

140
140
140

0/000
0/000
0/000

27/366
41/707
15/408

0/880
0/865
0/804

با توجه به جدول  ،3بین دو گروه در انگیزش ریاضی تفاوت وجود دارد .به عبارت دیگر ،میانگین گروه
بدون اضطراب از گروه بااضطراب در انگیزش ریاضی بیشتر است ( P<0/05و  )t )140(= 32/066و با توجه
به مجذور اتا  88درصد از تغییرات واریانس دو گروه ،ناشی از تأثیر متقابل انگیزش ریاضی است .بین دو گروه
در فراشناخت ریاضی تفاوت وجود دارد .به عبارت دیگر ،میانگین گروه بدون اضطراب از گروه بااضطراب در
فراشناخت ریاضی بیشتر است ( P<0/05و  )t )140( = 30/00و با توجه به مجذور اتا 86/5 ،درصد از تغییرات
واریانس دو گروه ناشی از تأثیر متقابل فراشناخت ریاضی است .از طرفی بین دو گروه در تنظیم هیجان ریاضی
تفاوت وجود دارد .به بیان دیگر ،میانگین گروه بدون اضطراب از گروه بااضطراب در تنظیم هیجان ریاضی
بیشتر است ( P<0/05و  .)t )140( = 23/98با توجه به مجذور اتا 80/4 ،درصد از تغییرات واریانس دو گروه
ناشی از تأثیر متقابل تنظیم هیجان ریاضی است.
جدول  -4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسۀ مؤلفههای انگیزش ریاضی
مقدار

F

درجۀ آزادی
فرضیهها

خطای
درجۀ آزادی

P

مجذور
اتا

توان
آماری

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ

0/944
0/056
16/996

781/817
781/817
781/817

3
3
3

138
138
138

0/001
0/001
0/001

0/944
0/944
0/944

1/000
1/000
1/000

بزرگترین ریشۀ خطا

16/996

781/817

3

138

0/001

0/944

1/000

نام آزمون

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد بین دو گروه در مؤلفههای
انگیزش تفاوت معناداری وجود دارد و اندازۀ المبدی ویلکز برابر است با  .F138/3=781/817 ،P=0/001همچنین
سطوح معناداری همۀ آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری را مجاز میشمارد .این نتایج نشان
میدهد در دو گروه ،حداقل در یکی از مؤلفهها تفاوت معنادار وجود دارد .مجذور اتا که درواقع مجذور ضریب
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همبستگی بین متغیرهای وابسته و عضویت گروهی است ،بیانگر آن است که تفاوت بین دو گروه در مؤلفههای
مورد مطالعه معنادار است و میزان این تفاوت  0/944است ،یعنی  94/4درصد واریانس مربوط به اختالف دو
گروه ناشی از تأثیر متقابل مؤلفههای این متغیر است.
جدول  -5نتایج اثرات بین آزمودنی میانگین نمرات دو گروه در مؤلفههای انگیزش ریاضی
منبع

متغیر وابسته

عالقه به ریاضی
گروه عزتنفس ریاضی
انگیزش درونی
عالقه به ریاضی
خطا عزتنفس ریاضی
انگیزش درونی

مجموع
مجذورات
4207/951
5729/606
505/803
3101/127
520/338
149/070

Df
1
1
1
140
140
140

میانگین
مجذورات
4207/951
5729/606
505/803
22/151
717/3
1/065

F
189/967
1541/584
475/026

سطح
معناداری
0/000
0/000
0/000

توان
ضریب
مشاهدهشده
اتا
0/576
1
0/917
1
0/772
1

نتایج جدول  5نشان میدهد در بین دانشآموزان با و بدون اضطراب ریاضی در مؤلفههای انگیزش ریاضی
تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0/001ضریب اتا نشان میدهد  57/6درصد تغییرات مربوط به عالقه به
ریاضی 91/7 ،درصد تغییرات مرتبط با عزتنفس ریاضی و  77/2درصد تغییرات مربوط به انگیزش درونی
مربوط به تغییرات ناشی از تغییرات دو گروه است.
جدول  -6نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسۀ مؤلفههای توانایی فراشناخت ریاضی
نام آزمون

مقدار

F

درجۀ آزادی
فرضیهها

خطای
درجۀ آزادی

P

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشۀ خطا

0/888
0/112
7/905
7/905

270/743
270/743
270/743
270/743

4
4
4
4

137
137
137
137

0/001
0/001
0/001
0/001

مجذور اتا توان آماری
0/888
0/888
0/888
0/888

1/000
1/000
1/000
1/000

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد بین دو گروه در مؤلفههای
فراشناخت تفاوت معنادار وجود دارد و اندازۀ المبدی ویلکز برابر است با  .F137/4=270/743 ،P=0/001همچنین
سطوح معناداری همۀ آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری را مجاز میشمارد .این نتایج نشان
میدهد در دو گروه ،حداقل در یکی از مؤلفههای متغیر فراشناخت ،تفاوت معنادار وجود دارد .با توجه به مجذور
اتا ،تفاوت بین دو گروه در مؤلفههای مورد مطالعه معنادار است و میزان این تفاوت  0/888است ،یعنی 88/8
درصد واریانس مربوط به اختالف دو گروه ناشی از تأثیر متقابل مؤلفههای این متغیر است.
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جدول  -7نتایج اثرات بین آزمودنی میانگین نمرات دو گروه در مؤلفههای فراشناخت ریاضی
منبع

متغیر وابسته

خودپندارۀ ریاضی
خودتنظیمی
گروه راهکارهای فراشناختی
انگیزش ریاضی
خودپندارۀ ریاضی
خودتنظیمی
خطا راهکارهای فراشناختی
انگیزش ریاضی

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

4428/514
4175/352
13611/093
0/451
1282/648
1188/507
5214/569
1030/845

1
1
1
1
140
140
140
140

4428/514
4175/352
13611/093
0/451
3/162
8/489
37/247
7/363

F
483/369
491/835
365/429
0/061

توان
سطح
ضریب اتا
مشاهدهشده
معناداری
0/000
0/000
0/000
0/805

0/775
0/778
0/723
0/00 1

1
1
1
0/057

نتایج جدول  7نشان میدهد در دو گروه در مؤلفههای توانایی فراشناخت ریاضی (به غیر از مؤلفۀ انگیزش
ریاضی) تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P<0/001ضریب اتا نشان میدهد  77/5درصد از تغییرات مؤلفۀ
خودپندارۀ ریاضی 77/8 ،درصد از تغییرات مؤلفۀ خودتنظیمی 72/3 ،درصد تغییرات مؤلفۀ راهکارهای فراشناختی
و  0/1درصد تغییرات مؤلفۀ انگیزش ریاضی ناشی از تغییرات دو گروه از دانشآموزان با و بدون اضطراب ریاضی
است.
جدول  -8نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسۀ مؤلفههای تنظیم هیجان ریاضی
نام آزمون

مقدار

F

درجۀ آزادی
فرضیهها

خطای
درجۀ آزادی

P

مجذور اتا توان آماری

اثر پیالیی

0/977

940/369

6

135

0/001

0/977

1

المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشۀ خطا

0/0 23
41/794
41/794

940/369
940/369
940/369

6
6
6

135
135
135

0/001
0/001
0/001

0/977
0/977
0/977

1
1
1

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،براساس تحلیل واریانس چندمتغیری ،بین دو گروه در مؤلفههای
تنظیم هیجان تفاوت معنادار وجود دارد و اندازۀ المبدی ویلکز برابر است با .F135/6=940/369 ،P=0/001
همچنین سطوح معناداری همۀ آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری را مجاز میشمارد.
این نتایج نشان میدهد در دو گروه ،حداقل در یکی از مؤلفههای تنظیم هیجان تفاوت معنادار وجود دارد.
براساس مجذور اتا ،تفاوت بین دو گروه در مؤلفههای مورد مطالعه معنادار است و میزان این تفاوت 0/977
است ،یعنی  97/7درصد واریانس مربوط به اختالف دو گروه ناشی از تأثیر متقابل مؤلفههای تنظیم هیجان

195

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال دوازدهم

است.
جدول  -9نتایج اثرات بین آزمودنی میانگین نمرات دو گروه در مؤلفههای تنظیم هیجان ریاضی
منبع

متغیر وابسته

بیان هیجانی
خودمتقاعدسازی
مطلوب
گروه
خودگویی منفی
کمکخواهی
آرامش توجه مختصر
اجتناب ناکارآمد
بیان هیجانی
خودمتقاعدسازی
مطلوب
خطا خودگویی منفی
کمکخواهی
آرامش توجه
مختصر
اجتناب ناکارآمد

مجموع
مجذورات
6503/669
6436/169

1
1

265/042
164/852
5729/606
505/803
406/028
443/014

1
1
1
1
140
140

265/042
164/852
5729/606
505/803
2/900
3/164

193/437
268/423
520/338

140
140
140

1/382
1/917
3/717

149/070

140

1/065

df

میانگین
مجذورات
6503/669
6436/169

توان
ضریب
سطح معناداری
F
اتا مشاهدهشده
0/941
0/000
2242/489
1
0/936
0/048
2033/939
1
191/825
85/981
1541/584
475/026

0/002
0/347
0/065
0/000

0/578
0/006
0/024
0/772

1
0/155
0/456
1

نتایج جدول  9نشان میدهد در دو گروه ،در مؤلفههای بیان هیجانی ،خودمتقاعدسازی مطلوب ،خودگویی
منفی و اجتناب ناکارآمد تفاوت معنادار وجود دارد ،اما در دو گروه ،در مؤلفۀ کمکخواهی و آرامش توجه مختصر،
تفاوت معناداری مشاهده نمیشود .براساس ضریب اتا 94/1 ،درصد تغییرات مؤلفۀ بیان هیجانی 93/6 ،درصد
تغییرات مؤلفۀ خودمتقاعدسازی مطلوب 57/8 ،درصد تغییرات مؤلفۀ خودگویی منفی 0/6 ،درصد تغییرات مؤلفۀ
کمکخواهی 2/4 ،درصد تغییرات مربوط به مؤلفۀ آرامش توجه مطلوب و  77/2درصد تغییرات مؤلفۀ اجتناب
ناکارآمد ناشی از تغییرات دو گروه است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،سه متغیر انگیزش ،فراشناخت و تنظیم هیجان ریاضی در دو گروه دانشآموزان با اضطراب و
عادی مقایسه شد .اولین نتیجه براساس جدولهای  4 ،3و  5بیانگر تفاوت معنادار انگیزش در دو گروه از
دانشآموزان بود که با نتیجۀ پژوهش یارمحمدی واصل ( )1388مبنی بر وجود رابطۀ منفی معنادار بین اضطراب
ریاضی و انگیزش ریاضی ( )-0/55در دانشآموزان همسو است .در پژوهش عسکری ( )1393نیز بین اضطراب
ریاضی ،نگرش ریاضی و انگیزۀ پیشرفت تفاوت معنادار وجود دارد .پژوهش حسنزاده و وطندوست ()1396

196

مقایسۀ انگیزش ،فراشناخت و تنظیم...

برایناساس بود که آموزش مدیریت انگیزش موجب افزایش خودپنداره و سرزندگی تحصیلی میشود .در تبیین
این یافته ،براساس نظر حسنزاده و مهدینژاد گرجی ( )1395میتوان گفت انگیزش با یادگیری ارتباط دارد؛
زیرا یادگیری فرایند فعالی است که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است .همچنین نظر بیلوک و همکاران
( )2010بر این است که انگیزۀ دانشآموزان در کالس درس برای معلمان بسیار مهم است؛ بنابراین برای درس
ریاضی که غالباً با مفاهیم انتزاعی سروکار دارد ،ایجاد و حفظ انگیزه برای یادگیری بسیار ضروری است .وانگ
و همکاران ( )2014عقیده دارند که افزایش اضطراب بیش از سطح معینی سبب افت عملکرد میشود؛ زیرا این
دانشآموزان بیشترین توجه خود را صرف برطرفکردن اضطراب میکنند؛ بنابراین با کمبود منابع حافظه مواجه
میشوند ،به بازیابی مطالب از حافظۀ خود اعتمادی ندارند و پاسخهای فیزیولوژیک خود به این درس را نگرش
منفی تلقی میکنند .پس مجموع نگرشهای منفی به ریاضی و اضطراب ریاضی ممکن است به اجتناب از
شرایط ریاضی و زمینههای درسی عددی منجر شود .اگر کسی ریاضیات را دوست نداشته باشد و به ریاضیات
نپردازد و احساس کند که موضوع وحشتناکی است ،احتماالً ریاضی را تا آنجا که ممکن است طرد میکند و
ریاضیات را فراتر از الزامات فارغالتحصیلی فرانمیگیرد؛ بنابراین عدم ارزشگذاری ریاضیات به بیزاری از آن
منجر میشود .درواقع عزتنفس ریاضیات زایل میشود و دانشآموز دیگر تالشی برای بهبود وضعیت انجام
نمیدهد و در حقیقت بیانگیزه میشود .در این حالت ،دانشآموز هیچگونه درک علی از موقعیت ندارد ،هیچگونه
خودتنظیمی ،رقابت و ارزشگذاری نسبت به این درس از خود نشان نمیدهد و این نشاندهندۀ نمونهای خاص
از تأثیر منفی اضطراب در ارتباط با تحصیل است.
با توجه به جدولهای  6 ،3و  7در بخش یافتهها تفاوت معناداری بین دو گروه از دانشآموزان در متغیر
فراشناخت حاصل شده است .این یافته در راستای پژوهش اردوتی ،مرزیه و پورقاز ( )1396است که اظهار
میدارد «بین انگیزش بیرونی و درونی ،راهبردهای شناختی و فراشناختی ،با اضطراب درس آمار ،رابطۀ منفی
و معنادار وجود دارد» .به همین ترتیب ،نتایج پژوهش یزدانی ورزنه ( )1391مبنی بر تأثیر آموزش فراشناختی
مبتنی بر حل مسئله بر کاهش اضطراب دانشجویان نیز تأییدی بر این یافته است .در تبیین این یافته میتوان
گفت براساس نظر فالول ( )1976دانش فراشناختی درواقع متشکل از باورهای فرد دربارۀ عوامل تأثیرگذار بر
شناخت است .در دانشآموزان مضطرب ،این شناخت تحت تأثیر اضطراب قرار میگیرد و خودانگارۀ ریاضیات
ضعیف و آسیبپذیر میشود .بهطورکلی دانش فراشناختی بر خودکارآمدی تأثیرگذار است .پژوهشگران در
مطالعات متعددی دریافتند که خودپنداره پیشرفت تحصیلی را بسیار هوشمندانه پیشبینی میکند و در مقایسه
با سایر سازههای انگیزشی مانند ارزش کار ،پیشبین بهتری از نمرات مدرسه است .دانشآموزانی که خودپندارۀ
مثبتی در درس ریاضیات دارند ،این نگرش مثبت ،به ادراک بهتر آنها از مفاهیم ریاضی کمک میکند که
سبب پیشرفت و موفقیت آنان میشود .خودتنظیمی از دیگر مؤلفههای فراشناخت است و برنامهریزی ،جهتدهی
و ارزیابی رفتار را دربرمیگیرد .بنا به نظر پرفکت و شوارتز ( ،)1396خودتنظیمی از اواسط کودکی تا نوجوانی
افزایش مییابد ،در موقعیتهای بسیار الزامآور طی سالهای دبستان اتفاق میافتد و تا دورۀ نوجوانی تداوم پیدا
میکند .پژوهش حاضر در دانشآموزان پایۀ پنجم که میانگین سنی آنها حدود  11سال است انجام شد .از
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مجموعۀ این مطالعه میتوان نتیجه گرفت دانشآموزان در این سن دارای مهارت خودتنظیمی متوسط هستند،
قادرند عملکرد خود را بررسی کنند و از ضعفها و قوتهای خود آگاهی یابند .بدینترتیب میدانند هر موضوع
درسی را چگونه یاد بگیرند .دانشآموزان خودتنظیمکننده در فرایند یادگیری معموالً شروعکننده هستند،
مشارکت فعال دارند و از راهکارهای فراشناختی استفاده میکنند .درهرحال نوعی همبستگی میان استفادۀ موفق
از راهبردهای درونی و فراشناخت وجود دارد .درواقع راهبردهای فراشناختی به این دلیل مهماند که در پیشبرد
فرایندهای شناختی به دانشآموز نقش دارند .استفادۀ صحیح از دانش فراشناختی به رشد دانش کمک میکند
و درنهایت موجب استفادۀ مجدد از راهبردها میشود .اما دانشآموزان بدون توانمندی فراشناختی بهدلیل ضعف
در بهکارگیری نظارت و ارزیابی ،در انتخاب راهبردها دچار اشتباه و سردرگمی میشوند و بهدلیل نداشتن اعتماد
به حافظۀ خود ،بیشتر به استفاده از راهبردهای رویهای روی میآورند که نیاز به منابع حافظۀ بیشتری دارد
(اشکرافت و همکاران .)2007 ،از آنجا که وضعیت جسمانی و هیجانی میتواند در راهاندازی تجربۀ فراشناختی
مؤثر باشد ،هرگونه هیجان منفی ،این فرایند را دچار آسیب میکند.
در تبیین معنادارنبودن مؤلفۀ دیگر فراشناخت ریاضی یعنی انگیزش ریاضی ،تیان و همکاران ( )2018نشان
دادند عملکرد ریاضیات میتواند توسط دانش فراشناختی ،خودکارآمدی و انگیزش درونی پیشبینی شود و ارتباط
بین دانش فراشناختی و عملکرد ریاضیات بر خودکارآمدی و انگیزه متمرکز شده است .با استناد به این تحقیق
میتوان گفت تجربیات فراشناختی و کنترل فراشناختی که درمجموع راهبردهای فراشناختی هستند ،در یادگیری
ریاضیات بارها نشان داده شدهاند (ترنر ،چایکفسکی و پونز ،)2015 ،اما دانش فراشناختی که جزئی از فراشناخت
را تشکیل میدهد و شامل دانش خود ،دانش مربوط به تکالیف ،و دانش مربوط به راهبردها است ،در تحقیقات
یادگیری ریاضی کمتر مورد توجه واقع شده است (نوان هوس ،ارتلت ،لینگل و اشنایدر .)2011 ،دانش
فراشناختی ،مهارتها و انگیزه در زمینۀ ریاضی با هم رابطه دارند .براساس نظریۀ یادگیری خودتنظیمی ،دانش
در زمینۀ راهبردهای فراشناختی فقط زمانی درک میشود که یادگیرندگان نیز انگیزهای برای استفاده از این
راهبردها داشته باشند (مایر و ریچتر .)2014 ،از دید افرادی که سالها تجربۀ تدریس ریاضیات در آموزش و
پرورش را داشتهاند ،جای آموزشهای دانش فراشناختی در مدارس خالی یا کمرنگ است .البته ممکن است
این آموزشها تلویحاً انجام گرفته باشد ،اما بهصورت سامانمند نبوده است .شاید بهدلیل بیتوجهی به دانش
فراشناختی که با انگیزه ارتباط دارد ،همچنین بهدلیل بعد فراشناختی گویههای این مؤلفه بتوان چنین تبیین
کرد که مؤلفۀ انگیزش ریاضی در مقیاس فراشناخت در دو گروه تفاوت معناداری ایجاد نکرده است؛ حال آنکه
متغیر انگیزش ریاضی در دو گروه تفاوت معنادار دارد.
یافتۀ دیگر این پژوهش که از جدولهای  8 ،3و  9منتج شده بیانگر اثر منفی اضطراب در تنظیم هیجان
ریاضی است .این یافته با نتایج پژوهش برزگر بفرویی ،کاووسیان ،بیابانی و خانی ( )1395همسو است که نشان
میدهد توانایی حل مسئله و راهبردهای منفی نظمجویی هیجان بهطور خاص مجموعاً  18درصد واریانس
اضطراب ریاضی را تشکیل میدهد .هیجانها بر میزان منابع شناختی موجود ،انگیزۀ درونی و بیرونی برای
یادگیری ،نوع راهبردهای یادگیری و رشد مهارتهای خودتنظیمی تأثیر میگذارد (هانین و همکاران.)2017 ،
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افرادی که دارای اضطراب ریاضی زیاد هستند ،واکنش هیجانی بیشتری به اشتباهات خود در تکالیف عددی
نشان میدهند .بااینحال اگر شخص مبتال به اضطراب ریاضی باال ،در زمانی که در انجام تکلیف ناتوانی دارد
دارای هرگونه واکنش هیجانی باشد ،نگرش منفی او به ریاضی و اجتناب از موقعیتهای مربوط به ریاضی
افزایش مییابد.
در تبیین معناداری چهار مؤلفۀ بیان هیجانی ،خودمتقاعدسازی مطلوب ،خودگویی منفی و اجتناب ناکارآمد،
بهترتیب میتوان به این نکات اشاره کرد :مدرسه بهویژه دبستان ،مکانی سرشار از شور و هیجان هم برای
معلمان و هم برای دانشآموزان است .دانشآموزان احساسات مربوط به تجارب تحصیلی ،هیجانهای منفی و
هیجانهای مثبت خود را نسبت به معلم و دوستانشان یا یک زمینۀ خاص بیان میکنند؛ بنابراین بهراحتی
میتوان هیجانهای مثبت و منفی آنها در زمینۀ ریاضیات را از یکدیگر متمایز کرد .تمرین خودمتقاعدسازی
مطلوب با دو مؤلفۀ انتخاب موقعیت و تصمیمگیری برای اقدام به حل مشکل شناخته میشود ،یعنی متقاعدکردن
خود درمورد اینکه انجامدادن تکلیف میتواند علیرغم ایجاد هیجانهای منفی و تغییرات شناختی سودمند باشد.
بههرروی انجامدادن تکلیف ریاضی به دقت و تمرکز نیاز دارد و برهمخوردن سیستم توجه و تمرکز بهدلیل
اضطراب ،انجامدادن تکلیف ریاضی را برای دانشآموزان به کاری خستهکننده و ناخوشایند تبدیل میکند که
درنهایت موجب اجتناب از موقعیت حل مسئله میشود.
خودگویی منفی به سه مؤلفۀ فرایند تولید هیجان اشاره میکند -1 :تغییر وضعیت با متقاعدکردن خود
درمورد اینکه وضعیت فعلی ناامیدکننده و بیفایده است؛  -2استقرار توجه بر افکار و هیجانهای منفی؛ و -3
تغییرات شناختی در جهت فاجعهآمیز قلمدادکردن موقعیت .اضطراب ریاضی سبب اجتناب ،عقبافتادگی و تأخیر
تحصیلی در زمینۀ ریاضیات میشود که نتیجۀ آن شکست در این درس است .در این صورت ،دانشآموز
موقعیتهای فعلی و آیندۀ مرتبط با ریاضیات را فاجعه میپندارد و با افکار و خودگوییهای منفی به این وضعیت
تداوم میبخشد .اجتناب ناکارآمد در تنظیم هیجان ریاضی بهمعنای اجتناب از تکالیف ریاضی ،منبع هیجانهای
منفی است و با انتخاب موقعیت ارتباط دارد .درواقع اجتناب ناکارآمد ،اجتناب سامانمند از موقعیتهایی است که
سبب ایجاد هیجانهای کوتاهمدت منفی میشوند؛ درحالیکه آن موقعیتها در بلندمدت سودمند هستند.
اشکرافت و همکاران ( )2007عنوان کردند که مجموع نگرشهای منفی به ریاضی و اضطراب ریاضی ممکن
است به اجتناب از شرایط ریاضی و زمینههای عددی منجر شود .بدینترتیب در نبود انگیزش و عالقه و نبود
مهارتهای فراشناختی ،اضطراب ریاضی دانشآموز را بهسوی اجتناب از ریاضیات هدایت میکند.
در تبیین معنادارنبودن کمکخواهی میتوان گفت این مسئله تا حدودی میتواند به تفاوتهای فردی
دانشآموزان مانند کمرویی ،شرم یا خجالت ،ترس از مسخرهشدن توسط همکالسیها یا تحقیرشدن توسط
معلم برای دانشآموزان ضعیف یا غرور و عدم کمکخواهی برای دانشآموزان قوی ،مرتبط باشد یا ممکن است
به ناتوانی در بیان مشکل و نبود آموزشهای مناسب در جهت جلب حمایتهای اجتماعی در دورۀ ابتدایی
ارتباط داشته باشد .نتایج برخی پژوهشها از جمله گابلی و پیرل کیمو ( )2017نیز که درمورد نقش باورهای
انگیزشی در عملکرد تحصیلی بود نشان داد راهبردهای تمرینی بیشترین استفاده و کمکخواهی کمترین
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استفاده را در میان دانشآموزان دارند .همچنین پژوهش هاشمی ،بیرامی ،واحدی و بیرامی ( )1396به این نکته
اشاره دارد که سبکهای اسنادی ،اثر روشهای آموزش کمکخواهی بر استرس و انگیزش تحصیلی را تعدیل
میکند .پس سبکهای اسنادی دانشآموزان و بیعالقگی به پذیرش کمک از جانب دیگران نیز میتواند از
دیگر علل احتمالی معنادارنبودن این مؤلفه باشد .آرامش توجه مختصر در تنظیم هیجان میتواند برای اصالح
تمرکز و توجه و همچنین تعدیل اندامهای بدن استفاده شود و شامل حرکات کششی برای رفع خستگی و
آرامش بدن و همچنین مکثهای کوتاه در ضمن انجامدادن تکلیف است .حواسپرتی مثبت ،برای مدت کوتاه
و بهمنظور استراحت میتواند راهبردی کاربردی باشد .بااینحال ،زمانی که دانشآموز تصمیم میگیرد عمداً
ذهن خود را با چیز دیگری یا انجامدادن فعالیت دیگری غیر از آنچه معلم پیشنهاد کرده مشغول کند ،حواسپرتی
روشی مخرب است .شاید دلیل معنادارنبودن تفاوت این مؤلفه در دو گروه این باشد که دانشآموزان مضطرب
برای دورشدن از محتوای ریاضیات ،حواسپرتی عمدی انجام میدهند و دانشآموزان بدون اضطراب هم بهدلیل
ناتوانی در تمرکز کامل روی مسائل دچار این وضعیت میشوند .درمورد آرامشبخشی به اندامهای بدن با
حرکات کششی در فضای کالس نیز بهنظر میرسد آموزش حرکات کششی برای رفع خستگی و آرامشبخشی
به اندامهای بدن در حین فعالیتهای یادگیری در کالس درس ،در آموزش و پرورش کمتر دیده شده است.
از مزیتهای این پژوهش این است که دو گروه از دانشآموزان از نظر بهرۀ هوشی همتاسازی شدند و
مقیاس تنظیم هیجان هانین و همکاران ( )2017برای اولین بار بهکار گرفته شد .از محدودیتهای پژوهش نیز
میتوان به این نکته اشاره کرد که مقیاس اضطراب در این تحقیق خودگزارشی بود و احتمال آن وجود دارد که
دانشآموزان میزان اضطراب خود را کمتر یا بیشتر از اندازۀ واقعی گزارش کرده باشند .پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی ،محققان از فرمهایی که معلم یا والدین نیز تکمیل میکنند ،استفاده کنند.

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از تمامی کارکنان مدارس ابتدایی و دانشآموزان پایۀ پنجم که در این تحقیق مشارکت کردند
قدردانی میکنند.
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حسنزاده ،ر ،.مهدینژاد گرجی ،گ .)1395( .نظریههای انگیزش در آموزش و پروش .تهران :نشر روان.
حسنزاده ،ر ،.و وطندوست ،ل .)1396( .اثربخشی آموزش مدیریت انگیزش بر سرزندگی تحصیلی و خودپندارۀ تحصیلی
دانشآموزان .فصلنامۀ علمی-پژوهشی در یادگیری آموزشگاهی و مجازی.67-72 ،)3(5 .
رضویه ،ا ،.سیف ،د ،.و طاهری ،ع .ح .)1384( .بررسی تأثیر مؤلفههای اضطراب و نگرش ریاضی بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان دبیرستانی در درس ریاضی .فصلنامۀ تعلیم و تربیت.8-34 ،)2(21 .
رحمانی ،ج .)1386( .پایایی ،روایی و هنجاریابی آزمون ماتریسهای پیشروندۀ ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه
آزاد واحد خوراسگان .دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی.61-74 ،)34(9 .
عابدی ،ا ،.قادری نجفآبادی ،م ،.شوشتری ،م ،.و گلشنی ،ف .)1391( .اثربخشی آموزش برنامۀ فراشناخت پانورا و فیلیپو
بر بهبود عملکرد حل مسئله و دانش و مهارت فراشناخت دانشآموزان با نارسایی ویژه در ریاضی .فصلنامۀ
روانشناسی افراد استثنایی.125-143 ،)5(2 .
عسکری ،پ .)1393( .رابطۀ بین اضطراب ریاضی ،نگرش ریاضی با انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان رشتههای فنی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز .فصلنامۀ پژوهش در نظامهای آموزشی.275-293 ،)24(8 ،
الکرین ،ش .)1396( .فراشناخت در کودکان .ترجمۀ محمدحسین عبداللهی و سهراب امیری .تهران :آییژ.
مکلم ،گ .)1395( .تنظیم هیجان کودکان .ترجمۀ احمدرضا کیانی و فاطمه بهرامی .تهران :ارجمند.
نعمتی ،ز ،.و نوری ،م .)1388( .مقایسه و تحلیل میزان عالقهمندی دانشآموزان به درس ریاضی در پایۀ ابتدایی
شهرستان زنجان .اقدام پژوهشی ،قابلدریافت ازhttp://pelleh20.blogfa.com/category/1 :
هاشمی نصرتآباد ،ت ،.بیرامی ،م ،.واحدی ،ش ،.و بیرامی ،ن .)1396( .اثربخشی آموزش راهبردهای کمکخواهی در
بهبود نشانههای استرس تحصیلی ،عملکرد و انگیزش تحصیلی با تعدیلگری سبکهای اسناد در دانشآموزان.
دوفصلنامۀ راهبردهای شناختی در یادگیری.139-158 ،)8(5 .

یارمحمدی واصل ،م .)1388( .عوامل پیشبینیکنندههای اضطراب ریاضی و رابطۀ آن با افت تحصیلی ریاضی .فصلنامۀ
روانشناسی تربیتی.19-38 ،)14(5 ،
یزدانی ورزنه ،م .ج .)1391( .مدل ساختاری رابطۀ راهبردهای فراشناختی و خودکارآمدی ریاضی با اضطراب
ریاضی .مجلۀ برخط دانش روانشناختی.7-17 ،4 ،
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